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األولى عن ر عبـر ثالثة إجتـاهات رئـيسة  الـوصول الى السـلطـة في أي بلـد 
اذ يـأخـذ العـسـكـر - ح يـرون أن احلـكـومة لم طريـق اإلنقالبـات الـعـسكـريـة 
ا هو أفضل تسـتحق أن تظل على رأس السلـطة - على عاتقهم تغـيير احلكم 
وهي أمـا الثانـية وهي األفـضل واألحسن واألكثـرفائدة  منه وبـالقـوة العسـكرية
طريـقة الـتـبادل الـسـلمي لـلسـلـطة والـتي تـأتي بهـا االنـتخـابات احلـرة والـنزيـهة
أما الـثالـثة فـهي طريـقة صـالح الـشخـصيـة واحلزبـية الـضيـقـة  والبـعيـدة عن ا
االنـتـفـاضـات الـشـعـبـيـة أو التـظـاهـرات حـ تـرى الـنـاس أن الـوضع في الـبـلد
فتخرج للشوارع مطالـبة برحيل الطبقة السياسية ـكن السكوت عنه  أصبح ال
ال الفـاسدة التي لم تقدم للشعب مـايجب عليها أن تقدمه كونـها سلطة بيدها ا
- كـونـهم مـصـدر ـدويـة ومن هـنـا يـقـول الـشـعب  قـولـته ا والـسـالح والـقـانـون 
وجهة للـطبقة السياسـية احلاكمة قائل وا السـلطات في كل الدساتيرتـقريبا- 
لهم  أرحـلوا وإفـسـحوا اجملـال لغـيركم كي يـقود الـدولة كـون البـلد لـيس ملـكا

ألحد ابدا 
هل وهـنـا أخـاطب الـطبـقـة الـسـياسـيـة الـتي تـقود الـدولـة الـعراقـيـة الـيـوم قائال 
ـاذا الــشـعب بــكل فـصـائــله بـدأ يـرفـض وجـودكم عـلى رأس ســألـتم انـفــسـكم 
ـاذا الـشـباب والـرجـال وكـبار الـسن والـنـساء السـلـطـة ? الم تسـألـوا انـفسـكم 
نظمات اجلماهيرية والنقابات وغير ذلك من وطبقات اجملتمع كلهم واألطفـال وا
قالـوا ويقولـون بصوت واحد (نـريد وطناً) الم تـسألوا أنـفسكم أين ذهب الوطن
فأنتم قادة ? بالـشكل الذي يجعل الناس يرددون هذا الشعار يـوميا وتفصيليا 
السؤال والقـائد عليه أن يكـون عند حسن ظن من يـقودهم ويسأل نفـسه يوميا 
فالـشارع هـو الفـيصل وهـو احلكم وهـو صاحب سـتنـتج من حـركة الشـارع  ا
قراطي خاصة ونحن نعيش كعراقي كما تقولون أنتم في ظل نظام د القـرار 
إنطلق الناس نطلق  ومن هذا ا ـقراطية هي مصدر قوة للشعب والوطن  والد
بـاخلـروج لــلـشـارع لــلـتـعـبــيـر عن أرائـهم وتــوضـيح مـطــالـبـهم وبـشــكل سـلـمي
ــا قــطــعــاً صــغــيــرة من األحــجــار ــلــكــون ســوى الــكالم والــشــعــارات ر ال
ُــسـيل لـلـدمـوع أو يـسـتـخــدمـونـهـا حـ تــسـتـخـدم الـقـوات احلــكـومـيـة الـغـاز ا
بـدئي فهـو (سلمـية  سلـمية) أمـا شعارهم الـثابت وا الرصـاص احلي ضدهم 
ـطـالــبـهم وحتـقـيـق الـرفـاهـيـة ورغم ذلك تــسـتـخـدم احلـكــومـة بـدال من الـنــظـر 
تـسـتــخـدم ضـدهم الــرصـاص احلي وتـقــتـلـهم وكــأنـهم أعـداء والـســعـادة لـهـم 
ولـيــسـوا أبـنـاء وطـن وحـمـايـتـهـم واحملـافـظـة عــلى حـيـاتـهـم واجب مـقـدس عـلى
ونـتيـجة احلكـومة واجلـهات الـفاعـلـة ان تقـوم به وجتعل مـنه منـهاج عـمل ثابت 
ـثلـيـهم من الـسيـاسـي ــــــقـراطـيـة تعـــــــــني أن يـنـتخب الـنـاس  لكـون الـد
ـفـيـد والـنـافع وفي حـالـة ان كـان عـملـهم عـكس لـيـتـصـدوا لـلـعـمل الـسـيـاسي ا
مايـريد الشعب الذي هـو كما أكدنا مـصدر السلطـات فمن حق هذا الشعب ان
ت إليه بأية ولم  يـنتفض ويرفض وجودهم ح يرى ان الفـعل اليطابق القول 
قال ماصدّقه وكما قال اإلمـام علي بن ابي طالب (عـليه السالم )[خيـر ا صـلة 
وعودا عـلى بدأ اقـول التـقتـلوا شـبـاب العـراق فأنـهم قـرة ع الـعراق الفـعـال] 

وأن قــتـلــهم دلــيل عــلى خــيــانــة الــبــلـد ــشــرق  ومـســتــقــبــله ا
وهــو فــعل ســيــحــاســبــكم عــلــيه رب الــســمـوات واألمــة
ويـعــاقـبـكم عــقـابــا شـديـدا واألرض حــسـابــا عـسـيــرا
أما سـيدخـلـكم  الى نار وقـودها الـنـاس واحلجـارة 
الـنصـربـأذن سـيكـون حـلـيف الشـعب الـذي سـرقتــــم
أمـواله وقتــــــلتم أبـناءه وسـاهمــــــتم بـاعــــــادته إلى

الوراء  عشـــــرات السن .  
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ـساس بسـمعـة اإلنسان وكـرامته وإنـسانيـته بحق وليس ليس اكـثر قـبحاً من ا
باطالً  فاخلطأ إن كان شخصي فهو من اخملتصات  وإن كان عاماً فالقانون
كــفـيل بـاجلــزاء عـنه  وإن كـان شــرعـاً فـالـديـن مـتـولـيـه . واذا كـان اخلـطـأ من
مخـتصات ذو الشـأن  فغياب اخلـطأ أولى بالتـجنب . يولد اإلنـسان وله كرامة
وشأنـيـة ونسـب وصالت وقرابـة وقـبلـهـا مشـاعـر  فـاإلنسـانـية من اخملـتـصات
التي كـرم الله بهـا البشـر دون باقي خلـقه  ويقينـاً أن ال كرامة دون إنـسانية 
وال إنـسانية دون كرامة  من أجل هـذا يسعى اإلنسان ويـكدح ويجهد في بذل
ـكن من أجل بلوغهمـا  اجلد لهما واالجـتهاد بقصـدهما والسعي لـنيلهما ما 
ـا قـطع البالد لـبـلوغـهمـا  ولـيس أيسـر عـند من ال يـتقي ومواصـلـة الوقت ور
س بهما بكـلمة أو إفتـراء أو إدعاء بداعي احلسـد أو فشل . وبالقطع أن اللـه ا
سـاس تـشهـيراً بـالـسمـعة والـتـاريخ والشـرف من اآلفـات التي راحت مـرضاً ا
تفـشى في أوساط مجـتمعـنا الذي كـثيراً ما وصف بـالفضـيلة والـتقوى والورع
والتـماسك  فـالدين في العـراق والشرف فـيه والكـرم منه والغـيرة عنـده والعلم
ـتراكم الثر  راحت منـبعه وكثـير الفضـائل تنسب إلـيه  وبعد كل هذا اإلرث ا
كل األمـراض االجـتـمـاعيـة تـفـتك بـه  ففـي عـراق اليـوم لـيس أيـسـر من الـسب
والـقذف واالتهام  اجلمـيع سارق  واألغلب فاشل  لـيس في العراق الفاضل
 وليس فـيه من حـافظ على مـا أؤتمن عـليه  االتـهام يـسيـر والتـلويح والـتهـديد
رجع والفضالء راح وسيـلة لالبتـزاز واالنتزاع والـكسب اليسـير  حتى عـاد ا
ـرض النفـاق والشـقاق واالدعاء  ورجال الـدين متـهمـون  بل عند من ابـتلي 
أن رجل الدين أضحى مصدر البالد ومنبع الشقاء واآلفة الواجب مكافحتها 
لـيس في الـعراق رجل سـيـاسة أو وزيـر أو رئـيس اال ودائـرة الشـبـهـة حتيط به
بل نـيران القـذف تتالقفه  ولـيس في وطني متـعهد وال شـركة وال بانٍ وال رجل
أعـمال إال وهـو سارق فـاشل نصـاب  الطـب في بلـدي مضى والـعمـارة رحلت
واإلبــداع صـار ذكـرى  والـبـقـاء لـلـمـنـافق اآلفـاق الـكـذاب الـذي مـا تـرك خـلـفه
مـرض اجتماعي اال وابـتلي فيه  وأجهـد نفسه في جمع كل كـذاب آفاق منافق
ـتألق الـبحث في خصـوصيـة اآلخرين  وليـس لعالم الـنظر فاشـل   نعم ليس 
الى الــفـاشـلـ  ولــيس لـشـريـف مـجـالـســة الـفـاســدين  ولـيس لـكــبـيـر راحت
نـتديـات تتـبع أخبـاره والنـشرات تـعلن جنـاحاته االسـتماع األضواء تالحـقه وا
ـتألق في وطـني بداء ن شح عـليه اجلـاه والتـاريخ والـعلم واألثـر  لقـد ابتـلي ا
االسـتـهـداف  بـعـد أن راحت كـل أبـواب الـتـواصل االجـتــمـاعي مـشـرعـة أمـام
تـصيـد دون قيـد وال رقيب أو حـسيب  نـعم لقـد استغـل الفاشل في الفـاشل ا
وطني مـا ابتكر العلم وأبدع العقل من أجل االرتـقاء باإلنسانية أسوء استغالل
 بل راح يـستثمرها لالبـتزاز ولو كان الثـمن الوطن  وهو كذلك  فالوطن راح
تلقي والـديّن والشريف  فكرامة في مـرمى االستهداف بعد أن أهـ الورع وا
الــوطن من كـرامــة شـعــبه  ومـكــانـته من مــكـانــة أبـنـاءه  وســمـعــته من خـزين
رجاالته وعـقوله وبناته  فإذا أضحى اجلميع مستهدفاً راح الوطن مستهدفاً .
ـكــرمـات ورفــعه بـكل لـقــد حـابــا الـلـه الـعــراق بـكل الــكـرامــات  ومـيــزه بـكـل ا
الـشـأنـيـات  فـلـيس في األوطـان مـا في الـعـراق  الـدين في الـعـراق  والـنـبـوة
عـنده  واإلمامة في ارضه . لـيس أغنى  منه ثـروة   واعرق منه تاريخ وارث 
وأعـمق منـه علم  وأكـثـر مـنه ابـداع وتـألق  وكـيف لـلحـاقـد حـاسـد اال يـسعى
لإلطـاحـة به  ورب في كل هـذه اإلشـراقـات تـفـسـيـر لالبـتالءات الـتي مـا فـتىء
وطـني يخـرج من إحـداها حـتى يـدخل في األخرى  والالفـت في وطني الـقدرة
لـمـات والتـعـافي من النـكـبات وهـو قوي عـلى جتاوز االبـتالءات واخلـروج من ا
ــا تـخــيم عــلـيه  راحت تــعـبث ت به و مــقـتــدر  لـكن آفــة االسـتــهـداف الــتي أ
ـقـدرات كبـاره وتـهـدد إشـرافه وتـسـتـهدف سـاداته  وهي دون ريـب جزء من
مخـطط أكبر يـرى أن ال مكان لـكبيـر والعراق قـائم وال تميـز والعراق يـبتكر وال
علـم واحلاضـنة األم تـنتج وال قـوي والـعراق مـتصـدر قائـم معـافى . وطني لـقد
تـكالب عـلـيك كل احلاسـدين  واسـتهـدفك كل الـفاشـلـ  وتوحـد لإلطـاحة بك
ـتأزم الذين جمعهم الفشل واإلخفاق والضعف وشح التاريخ واالمتداد كل ا
رض احلقد والـعمق  فراحوا يـنشرون أمراضـهم في وسط بعض من ابتـلي 
واحلسـد والـكـراهيـة  فـيقـيـنـاً أن ال نيل من مـجـتـمع وال استـهـداف لوطن دون
كـنة من قاعدته االجتمـاعية  وهو اخلطر األكبـر الذي راح يهدد وطني  فقد ا
أضـحت قـاعـدته االجـتـمـاعيـة مـتـاحـة  اجلمـيع فـيه مـسـتـهـدف  الكـبـيـر الـتزم
الصـمت  والورع أعتكف  والشجاع ترفع عن مقـارعة أشباه الرجال تسامياً
ـرضى تـنـال من اجلـمـيع  واخلـاسـر األكـبـر الوطـن  الذي  فـراحت سـهـام ا
ـلفق أصـبحت  كل الـفضـائيـات ووسـائل اإلعالم تتـناقل الـسيء من أخـباره وا
من أنـباءه  ليس في العراق نزيه اجلميع فاسد  وليس فيه عالم الكل جاهل 
ولــيس فـيه بــاني الـكل هــادم  ولـيس فـيـه مـتـقي ورع الــكل مـتـهـم  ولـيس فـيه
سـياسي مـحتـرف اجلميـع مراهق هـاو . وطني لـقد أضـحت أنبـاءك ال تسر اال
عــدوك  وعـلـومك ال تـســتـهـوي اال حـســادك  مـكـانـتك عــلى احملك  وكـرامـتك

ر  والثأر للتاريخ تنـالها التقوالت  ال خيار اال االنتفاض على ا
واجلـيل والـكـبـيـر  ويــقـيـنـاً أن ال جنـاح أو تـصـحـيح دون

رض الـشـقـاق والـنـفـاق من أبـناءك  ن ابـتلـي  شـفـاء 
فـهم أبنـاءك وإن تقـولوا وادعـوا وتطـاولوا  والـكبـير من
ـسـيــاءات وتـرفع تـرفع عـن اإلسـاءات وجتـــــــاوز عـن ا
ـلـمـات عن الـصـغـيـرات  ويـقـيــنـاً أن الــــــعـراق بـاق وا

راحالت .

الـعسـكر يـحبـطون مـحاولـة البزاز
ليكون رئيس العراق اجلديد "

انـــتــــشـــرت االشــــاعـــات وكــــثـــرت
االقـاويل بـعـد مـقـتل الـرئـيـس عـبد
الـسالم عــارف وكــلـهــا تـشــيـر الى
احـــتــمـــاالت حــدوث مــفـــاجــأة في
الــعــراق لــوجـود قــوى ســيــاســيـة
وعـسـكـريـة مـتـعـددة وطـامـحـة في
الوصول الى السلطة  وقد حذرت
جريدة االخبار القاهرية من وجود
قــوى قـــد يـــخـــيل لـــهـــا الـــوهم ان
الــفــرصــة ســانــحـة بــعــد اخــتــفـاء
اء عبـدالسالم عـارف للـصيـد في ا
الــعـكــر  وبث الــفــرقـة بــ ابــنـاء
الوطن تشتيـتا لقواهم وشغال لهم
عن االهــداف الـكــبــرى . وتــكــهـنت
ـــيــــة الســـيـــمـــا الــــصـــحف الــــعـــا
الــبـريــطـانــيــة واالمـريــكـيــة وقـوع
انفـجار سـياسي بعـد مقـتل عبد
الـــسـالم عـــارف مـــثـل صـــحف
األيــكـونــومــست والــكــادريـان
ز والـواشنطن بوست والتا
 وظهرت تكتالت وقفت كل
كـــتـــلـــة وراء شــــخـــصـــيـــة
سـياسـية او عـسـكريـة على
اسس عـقــائـديــة واحـيــانـا
منـطـقـيـة وعـشـائـريـة مـنـها

سعيد صليبيابراهيم عبد الرحمن الداودناجي طالب 

.. واالخـير قـام بـتصـرف شـخصي
مـنه حـيـنـمـا قـام بـأرسـال قـطـعات
عـســكـريـة الى دار االذاعـة وبـعض
ـؤسسـات االخرى  بـحجـة حفظ ا
األمن لـــكـن رجل الـــعـــراق الـــقــوي
سـعـيـد صلـيـبي قـائد مـوقع بـغداد
طــلب من الــقــطــعــات الـعــســكــريـة
الــــعــــودة الى مــــواقـــعــــهــــا  امـــا
العـسكـريون البـعثـيون فقـد اعتقل
اغلبهم بعد احملاولة االنقالبية في
اخلــامـس من شــهــر ايــلـول 1964

ومنهم 
الـلــواء احـمـد حــسن الـبــكـر نـائب
رئيس اجلمهـورية السابق واحيل
اخـرون الى الــتـقــاعـد او حتــولـوا

الى وظائف حديثة .
وقــبل تـشـيـيـع عـبـد الـسالم عـارف
تـــــبـــــايــــنـت االراء في اخـــــتـــــيــــار
ـنــاســبـة لــرئــاسـة الــشــخـصــيــة ا
اجلـمهـوريـة وجرت عـدة اتـصاالت
الخــــتــــيـــــار الــــبــــديـل واظــــهــــرت
االتـــــــصـــــــاالت وجـــــــود ثـالثــــــــــة

اجتاهات :
»Ëô‰ ∫ يريـد ابقـاء الرئـاسة بـأيدي

ـصــلــحـة الـعــســكــريـ بــحــجــة ا
الـــعــــامـــة وضـــمــــان االســـتـــقـــرار
ــرشح الــســيــاسـي  وان يــكــون ا
ن اسهم في ثورة 14 العسكري 
تــــمـــوز 1958 و8 شــــبـــاط 1963
و18 تـــشـــريـن الـــثـــاني وكـــان في
مـــقــدمـــة الـــداعي الى هـــذا الــرأي
الـعقـيد سـعيـد صليـبي قائـد موقع
بـغـداد الذي حتـرك مـنـذ اللـحـظات
ــقــتل الــرئـيس االولى لــسـمــاعه 
عــبـد الـسـالم عـارف  ووزع قـواته
ـهمـة  واخذ عـلى منـاطق بـغداد ا
يروج الخـتيار عـبد الـرحمن عارف
لــرئـاســة اجلـمــهـوريــة ولـو بــقـوة
سالح احلضـور واجرى اتـصاالته
ـكـثـفـة وضـمـان اصـوات مـجـلس ا
الــــدفــــاع الــــوطــــني لــــضــــمـــان
اصــواتـهـم الى عــبــد الـرحــمن

عارف . 
???¦??w½U∫ دعـا الى « ÁU??&ô«Ë

تــــشــــكـــــيل مـــــجــــلس
لـــــلــــرئـــــاســــة خالل
الفترة االنـتقالية 
وعـــقـــد اصـــحــاب
هـذا الرأي جـلـسة
تــشــاوريـة في دار
اللواء الركن ناجي
طــــــــــالب رئــــــــــيس
الــــوزراء  وعـــــقــــد

اجــتــمــاع فـي مــنــزل نــاجي طــالب
حـــضــره الـــفـــريق طـــاهـــر يــحـــيى
وصبحي عبد احلـميد وعبد الكر
هــاني واالـواء احـمـد حـسن الـبـكـر
وبـابـا عـلي الـشــيخ مـحـمـود ولـكن
هذا الـتوجه رفضـه معظم الـضباط
الــعــسـكــريــ الـذيـن اتـفــقــوا عـلى
الـــتـــوجه االول النـــتـــخــاب رئـــيس
اجلـمـهـوريـة مـثل مـاطـرحه الـقـائـد
الـعـسـكري الـكـبـيـر الـعـقـيـد سـعـيد
صــلـيــبي بــأخـتــيـار عــبـد الــرحـمن
عـارف الغـيـر لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة
كــعــســكــري ضــمن الــشــروط الــتي
وضــعــهــا الـضــبــاط الــقــدامى بـأن
يكون ضـمن الضبـاط الذين شاركو
في (الـــــثـــــورات الـــــثالث) تـــــمــــوز
ورمـضـان وتشـرين  وهـذا يـنـطبق
حـصـراً عـلى الـلــواء عـبـد الـرحـمن
ـــــــادة 41 من عـــــــارف وحـــــــسب ا
ـــؤقت الــــصـــادر في الـــدســـتــــور ا
الــعـــاشــر من شـــهــر مــايس 1964
ـــعـــدل في الـــتــاسـع من ايـــلــول وا
ـــــــــادة 55 من 1965 وحــــــــــددت ا
الـدسـتــور كـيـفـيـة انــتـخـاب رئـيس
اجلــمــهـوريــة بــالـقــول "عــنـد خــلـو
مــنــصب رئــيس اجلــمــهــوريــة الي
سبب كان بعقد جـلسة مشتركة من
مـجــلس الـوزراء ومــجـلس الــدفـاع
الـوطــني بـرئـاسـة رئـيس الـوزراء 
النـــتــخـــاب رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة
بأغلبية الـثلث من اجملموع الكلي
لالعـــضـــاء خالل مـــدة التـــتـــجــاوز
اســبــوعــا واحــدا من تــاريخ خــلــو
ن تـتــوافـر فــيـهم ـنــصب وذلك  ا
ادة 41 من ذكـورة في ا الشـروط ا

هذا الدستور .
يـتـألف مجـلس الـدفـاع الـوطني من

االعضاء االصلي وهم :
1- رئيس اجلمهورية 

2- رئـيـس الـوزراء الــدكــتـور عــبـد
الرحمن البزاز

3- وزيـر الدفـاع الـلواء الـركن عـبد
العزيز العقيلي 

4- وزيـر الـداخــلـيـة عـبــد الـلـطـيف
الدراجي (قتل في احلادث)

5- وزير اخلارجية الدكتور البزاز
الية شكري صالح زكي 6- وزير ا
7- رئــــيس اركــــان اجلـــيش عــــبـــد

الرحمن عارف
8- قـائـد الـقـوة اجلــويـة بـالـوكـالـة

العقيد الطيار حسن رجب كر 
9- قـائـد الـقـوة الـبحـريـة بـالـوكـالة
ـــقــدم الـــبـــحــري مـــهــدي درويش ا

اخلطيب 
امـــا االعــــضـــاء االضــــافــــيـــون في

اجمللس وهم :
1- وزيـر االقـتــصـاد عـبــد احلـمـيـد

الهاللي 
ـواصالت احـمـد عـدنـان 2- وزيـر ا

حافظ
3- وزير الثقافـة واالرشاد الدكتور

محمد ناصر 
4- قـادة الفـرق العـسـكريـة (عددهم
خـــمس ) الــعــمــيـــد الــركن حــســ
حـلمي قـائد الـفـرقة االولى  الـلواء
الــركن ابـراهـيم فــيـصل االنـصـاري
قائد الفـرقة الثانيـة  العميد الركن
محـمود كر قـائد الفـرقة الثـالثة 
الـعمـيـد الـركن يونس عـطـار باشي
قائد الفرقة الـرابعة والعميد الركن
مـحــمـد نـوري خـلــيل قـائــد الـفـرقـة

اخلامسة .
5- مــعـاونــا رئـيس اركــان اجلـيش
:الــلــواء حـمــودي مــهــدي لالدارة 
اللواء الركن سعيـد قطان للحركات

.
6- قائد موقع بـغداد العقـيد سعيد

صليبي .
أما مجلس الوزراء فيضم كالً من :
1- رئـيـس الـوزراء الــدكــتـور عــبـد

الرحمن البزاز
2- وزير اخلارجية البزاز بالوكالة

3- وزيـر الدفـاع الـلواء الـركن عـبد
العزيز العقيلي 

ـالية شـكري صالح زكي 4- وزير ا
وزير النفط وكالة 

5- وزيـر الـداخــلـيـة عـبــد الـلـطـيف
الدراجي (قتل في احلادث)
6- زير العدل كاظم الرواف

7- وزيــر الـــتــربــيـــة خــضـــر عــبــد
الغفور

8- وزيـر الـتــخـطـيط سـلــمـان عـبـد
الرزاق االسود

9- وزير االصالح الزراعي محمود
حسن جمعة 

10- وزيـر الــصـحــة عـبــدالـلــطـيف
البدري

11- وزيــــر الـــثــــقــــافــــة واالرشـــاد
الدكتور محمد ناصر 

12- وزيــــر الـــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجتماعية فارس ناصر احلسن
13- وزيـــــر الــــدولـــــة لــــلـــــشــــؤون
اخلــــارجــــيـــة الــــدكــــتـــور عــــدنـــان

الباجةجي
واصالت احـمد عدنان 14- وزير ا

حافظ 
15-ووزيــر الــبــلــديــات واالشــغـال

حسن ثامر
16- وزيـر الـوحــدة الـدكـتــور عـبـد

الرزاق محيي الدين 
17- وزيـــــر الـــــدولـــــة ســـــلـــــمـــــان
الــــصـــفـــواني 18- وزيــــر الـــدولـــة

مصلح النقشبندي
19- وزيـر االقـتـصاد عـبـد احلـمـيد

الهاللي 
20- وقـــد بــلـغ مــجـــمــوع مـــجــلس
الدفاع ومجلس الوزراء 28 عضوا

(16 مدنياً و 12 عسكرياً) 
وعـقــــــــد مـجـلسـا الـدفـاع الـوطني
والـــــــــــــــــوزراء جـــــــــــــــلـــــــــســــــــة
مــشـــــــــتــركــة في بــنــايــة اجملــلس
الــوطـــنـي في الـــســـاعـــة احلـــاديــة
عــــــــــشـرة من مـســاء يـوم الـسـبت
16 نــــيـــســـان اســـتــــغـــرقت ثـــالث

ساعات . 
وكــانت نــتــيــجــة الــتــصــويـت عـدم
ـرشـحـ الـثالثـة حـصـول اي من ا
ـطلـوبة فـقد عـلى اغلـبـية الـثلـث ا
حصل عبد الـرحمن البزاز على 14
صوتاً  واللواء عبـد الرحمن محمد
عـــارف عــلى 13 صــوتـــاً والـــلــواء
الـركن عـبـد الـعـزيـز الـعـقـيـلي عـلى
صــوت واحـد وهــو صـوتـه  وعـقـد
اجمللس جلسة ثانـــــــــية في اليوم
في اليوم التالي وقـــــــبل عقد هذه
اجلـــلــســـة حتـــرك الـــعــســـكـــريــون
لــلـضــــــــــغط عــلـى الـبــــــــــزاز من
خالل الــتــحــرك الـكــــــــــبــيــر الـذي
قــــاده قــــائـــــد مــــوقـــــــــع بــــغــــداد
العــــــقيد سعـيد صليبي ومــــــــعه
ـــقـــدم ابــراهـــيـم عـــبــد الـــرحـــمن ا
الــــــــداوود لــــــــلــــــــضــــــــغـط عــــــــلى
ــؤتــــــــــمــرين النــتــخــاب شـقــيق ا
الرئـيس الـســــــــابق الـذي قتل في
حادث طـائرة الـبصـرة عبـد السالم
عـــارف وانــتــخـــاب عــبـــد الــرحــمن
ؤتـــــــــمرون عارف الذي انتـخبه ا
في االجـتمـاع الثـاني الذي عــــــــقد
يـوم الـسـابع عشـر من نـيـسـان عام
1966 في جــلـــســة مــشـــــــــــتــركــة
ـــادة 55 من حـــســــــــب احـــكـــام ا
الـدســتــور رئــيــســا لـلــجــمــهــوريـة
حــســبــمــا يــنص عــلــيـه الــدســتـور
الـدائم عـلى ان ال تـتـــــــــجـاوز تـلك
ــدة ســنـة واحــدة من تــاريخ هـذا ا

اليوم .
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واجلــهــات اخملـــتــصــة ضـــرورة تــنــويع
مــصــادر الـسالح واالعــتـمــاد لــيس عـلى
ـا مصـادر مـختـلـفة ذلك مـصدر واحـد ا
ان الدول في الـوقت احلالي تـعتـمد الـية
الــــتــــنــــويع تــــمــــاشــــيــــاً مع الــــتــــطـــور
ـجـال الـتـسلـيح الـتـكـنـولـوجي الـهـائل 
وخصوصا في مجاالت الطيران والدفاع

اجلوي. 
ـتقاعـد اكرم اجلنابي ان" يقول الـعميد ا
ـا هـو ـنـعـطف خـطـيـر ر ـر  الـعـراق 
االخــطــر ومـيــزان الــقــوى بــات يــتــغــيـر
بـأســتـمــرار هـنــاك دول كـنــا نـظن انــهـا
صديـقة وجارة وحـليفـة وحمايـة العراق
من اولوياتهـا  نراها ب ليـلة وضحاها

الــهـجـمـات االمــريـكـيـة وااليــرانـيـة الـتي
خـطط لـهــا مـسـبـقــاً و تـنـفــيـذهـا عـلى
االراضي الـعـراقـيـة أظـهـرت مدى ضـعف
وهـــزالــة الـــدولـــة الــعـــراقـــيــة لـــيس من
الناحية السياسية والعالقات اخلارجية
ـا عـسـكـريـاً وتـقـنـيـاً. الـعراق فـحـسب ا
ومــنـذ حــربه االخــيــرة ضـد داعش ورغم
ـلـيـارات ال ــوقـعـة بـا عــقـود الـتـسـلـيح ا
لك منظومة دفاع جوي متطورة تمكنه
من تــأمــ ســمــائه وحــمــايـتــهــا من اي

اعتداء محتمل. 
ويــرى اخلــبـــراء ان تــصـــاعــد االوضــاع
وتــسـارع الـتـهــديـدات احملـيــطـة بـالـبالد
تــفــرض عــلى وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة
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توجه ضربات للعمق العراقي غير اخذه
بـــاحلـــســبـــان االتـــفــاقـــيـــات والــعـــهــود
ـواثــيق الـتـي تـضــمن سـيــادة الـبــلـد وا

وسالمة اراضيه وشعبه". 
واوضح قائالً "الـهجـمات االخـيرة سواء
من اجلانب االمريـكي او االيراني جعلت
من العراق اشـبه ما يكـون بحقل جتارب
ــلك ــتــصــارعــة ايــهــمــا  بــ الــدول ا
االفضليـة والقدرة الهجـومية وهذا االمر
خطير للـغاية فاليوم هـجمات صاروخية
وقــصف طـائــرة مـســيـرة وغـدا اشــتـبـاك
مسلح هائل تـستعمل فيه اسـلحة فتاكة
وهـذا مــا يـسـتـدعي احلـكـومـة الـعـراقـيـة
ــقــبـلــة ان تــعــيـد الــنــظــر بـالــتــســلـيح ا

سلحة وصنوفها".  وهيكلية القوات ا
ويـؤكــد اخلــبــيـر االمــني ابــراهــيم عــبـد
الـكــر  "الــعـراق الــيــوم مـجــرد ســاحـة
حــرب مـفـتـوحـة بــ واشـنـطن وطـهـران
وهـو يقف عـاجـزا امام االعـتـداءات التي
تـــــطــــــال اراضـــــيه ســـــواء مـن الـــــداخل
واخلـارج وهــذا يـسـتـدعـي اعـادة الـنـظـر
فـــــيـــــمـــــا يــــخـص نـــــظم الـــــتـــــســــلـــــيح

ستخدمة".  والتكنولوجيا ا

ويـضـيف "اكــثـر من مـرة  قـصف مـقـار
ــسـلــحــة من قـبل وجتـمــعــات الـقــوات ا
الــقــوات االمــريـكــيــة خالل الــعـام 2019
وكـان االجــدر بـاحلــكــومـة الــعـراقــيـة ان
سـلحة تباشـر بشراء وجتـهيز الـقوات ا
بـــأحـــدث مــنـــظـــومــات الـــدفـــاع اجلــوي
كالـباتـريوت و ال اس 400 التي تـنوي
ــا ال تــمـــلك مــيــزانــيــة شــراءهــا دول ر
دفاعـية مـتكامـلة كـالعـراق ومع هذا فهي

نظومات".  تسعى المتالك مثل هذه ا
ويـــوضـح انه "كـــان عــــلى احلــــكـــومـــات
العراقية السابقـة ان تتوجه بثقلها نحو
عـسكـر الشرقي وحتـديداً روسـيا فـيما ا
يـخص عـقود الـتسـلـيح والـتجـهـيز النـنا
نــعـلم ان اجلــانب االمـريــكي مـارس ومـا
يــزال ضـغـوط كـثــيـرة عـلى بــغـداد فـيـمـا

يخص هذا اجلانب".
وكان العراق قد حترك بشكل رسمي قبل
اشهر لشراء منظومة اس 400 الروسية
اضي بـعد تـعرض مـواقع تابـعة العـام ا
لــلـــحــشــد الــشــعــبـي لــهــجــمــات جــويــة
اســتـهــدفت مـخــازن االسـلـحــة واالعـتـدة
الــتـــابــعــة لـــلــحــشــد واجلـــيش في عــدة
مــنـــاطق. وبـــحــسـب مــا ادلى بـه بــعض
سـؤول فأن الـعراق بـحاجة الى اربع ا
منظـومات دفـاع جوي من نوع اس 400
وهي كافية لتغطـية كافة مناطق العراق.

 
ـتــحـدة االمـريـكـيـة وتــمـارس الـواليـات ا
ـا ضــغـوطــا لـيـس عـلى الــعـراق فــقط ا
على ايـة دولة تـسعى المـتالك منـظومات
دفاع جوي وباالخص منظومة اس 400
الـــروســــيــــة  بل وتــــفــــرض عــــقــــوبـــات

اقتصادية كما حصل لتركيا. 
ويقول اخلبير االمني حسن اخلالدي ان
"واشـنــطن تـعــلم يــقـيــنـا ان الــعـراق في
ــنــظــومــات دفــاع جــوي حــالــة شــرائـه 
مــتـــطــورة فـــأنه ســيـــكــون فـي غــنى عن
الطائرات االمـريكية وكـذلك سيكون لديه
سالح رادع امــام الـطــائـرات االمــريـكــيـة
واالســرائـيـلـيــة وتـصـبح ســمـاء الـعـراق
مـــؤمـــنــة وهـــذا يـــعــود بـــالـــضـــرر عــلى

واشنطن".
واضاف "اذا امتالك العراق الي منظومة
دفاعية فـهذا يعني حـرمان االمريكان من
الـسـيـطــرة عـلى  الـســمـاء الـعــراقـيـة مـا

ســيــدفع واشــنـطـن الى فـرض عــقــوبـات
اقتصادية على العراق".

مـؤكـدا ان "واشنـطن  لن تـسـمح لـلـعراق
بـــأي شـــكـل من االشـــكــــال امـــتالك هـــذا
تطور لـيقينهـا العميق ان هذا السالح ا
السالح سيوفر ايـضا احلماية اليران او

للمجموعات التابعة لها".
ويـعد الـنـظام الـصـاروخي الروسي "إس
400 الــذي يـــصل مــداه إلـى أربــعـــمــئــة
كـيــلـومــتـر أحـد أكــثـر األنــظـمــة تـطـورا
ويستطيـع تدمير أهداف تـتحرك بسرعة
ا فيها خمسة كيـلومترات في الثانـية 
الــطــائـــرات والــصــواريخ ذاتـــيــة الــدفع

دى والصواريخ اجملنحة. ومتوسطة ا
من جانـبه اكد احمللل الـسيـاسي احسان
ـشـكلـة لـيست بـالـتسـليح اخلـطيب ان "ا
وشـراء انـظـمـة دفـاع جـوي بـقـدر مـا هي
مــشـــكــلـــة ســيــادة دولـــة وضــعف االداء
احلكـومي ".واوضح اخلطـيب "احلكـومة
ـؤقـته مـسـلـوبـة االرادة غـيـر الـعـراقـيـة ا
قـــادرة عـــلى ايـــقــاف ومـــنـع الــتـــدخالت
اخلارجيـة حكومـة تضرب اراضـيها وال
تملك رداً سـوى الشجب واالسـتنكار اذن
ـوضــوع لـيس بـالـتــسـلـيح الن الـعـراق ا
ــنـظـومـات الــدفـاعـيـة قــادر عـلى شـراء ا
اجلوية لكـنه بحاجة الى حـكومة تفرض
وتـثــبت وجــودهـا ويــكـون لــهـا الــكـمــلـة
الـــفــصـل امـــام الــدول وحـــتـى االطــراف
الـداخـلــيـة مـا دام االمـر يـتـعـلق بـسالمـة

وسيادة االراضي العراقية".
وقـال "احلكـومـة الـعراقـيـة ال تـملك ارادة
حـتى فـي مـواضــيع الــشــراء والـتــعــاقـد
تعلقة بالتسليح  وكل شيء يتم خارج ا
ارادتــهــا وحتت ضــغــوطـات وتــأثــيـرات
خارجية النها في االساس حكومة تابعة
الرادة اخلارج واال كيف نـفسر تـهديدات
ادارة تـــرامب بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلى
الــعــراق فـي حــالــة انــســـحــاب الــقــوات
االمريكية او شراء انظمة دفاع جوي من
روسـيـا". ومـا بـ رغـبـة بـغـداد بأمـتالك
انظمة دفاع جوي وحماية سماء العراق
وتــهـديــدات واشـنـطـن بـفـرض عــقـوبـات
ــســـاعــدات الــعـــســكــريـــة يــقف ومــنـع ا
ــواطن حـــائــراً بــ حــكـــومــة فــاســدة ا
مسيرة مـن قبل البعض وحـلفاء ال يؤمن

جانبهم. 

كـتلـة طـاهر يـحيى الـتـكريـتي الذي
اصـبح رئيـسـا الركان اجلـيش بـعد
8 شـبـاط 1963 ثم اصـبـح رئـيـسـا
لــلــوزراء بـعــد انـقالب  18تــشـرين
الــــثــــاني 1963 وتــــرأس الــــوزارة
ثالث مرات حتى مقـتل عبد السالم
عـارف  وضمت هـذه الكـتلـة بعض
الـضـبـاط الـتـكـريـتـيـ واخلـارج
عـن حــــزب الـــــبـــــعـث واصـــــحــــاب
صالح اخلاصـة وقد ضعفت هذه ا
الــكــتــلــة بــاسـتــقــالــة وزارة طــاهـر
يــحـيى الــثــالـثــة وتـكــتل الـضــبـاط
واصلة وعددهم كثير في اجليش ا
الـعــراقي حـول الــلـواء الـركـن عـبـد
الـعزيـز العقـيلـي وهو وزيـر الدفاع
فـي وزارة عـــبــد الـــرحـــمـن الـــبــزاز
االولى والـعـقـيـلي بــحـكم مـنـصـبه
يـسـتــطـيع الـتــأثـيـر عـلى
مــــــجـــــرى االحـــــداث
وذلــــــــــــــــــــــــــك الن
صالحيـات وزير
الـــدفـــاع حـــسب
الــــــــــنـــــــــظـــــــــام
الــعــســكــري في
الـــعــراق جتــعل
مـــــنه الـــــقــــائــــد
الـفعـلي لـلـجيش

عبد الرحمن
عارف


